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Nunca é tarde demais
Até o dia da morte, nunca é tarde 

demais  obedecer  ao  Senhor  Jesus 
Cristo.

Mas nunca se sabe quando che
gará  aquele  dia.  Ninguém  sabe  o 
dia da sua partida deste mundo. Ge
ralmente  a  morte  chega  quando 
menos  se  espera.  Raramente  ela 
avisa a sua aproximação.

Isto  significa  que  temos  de  agir 
hoje. Obedecer agora. Sem demora.

Esperar,  quando  sabemos  o  que 
fazer e que  devemos fazê-lo,  é  ato 
de presunção.

Por  isso  é  que  diz  a  Escritura: 
“Escutem! Este é o tempo em que 
Deus mostra a sua bondade. Hoje é 
o dia de ser salvo” (2Co 6.2a NTLH).

Na oração modelo, ou Pai-nosso, 
Jesus nos ensina a orar assim: “Dá-
nos  hoje  o  alimento  que  precisa
mos” (Mt 6.11). Pedimos a Deus as 
coisas  que  precisamos  para  hoje, 
pois  não  sabemos  do  dia  de  ama
nhã.

As pessoas dizem que vivem pelo 
momento.  Estão  equivocadas.  De
vemos  viver  o  dia  de  hoje  e  viver 
pela morte.

Pois somente quem está prepara
do  para  morrer  pode  realmente 
viver.   V 

Leituras da semana
Durante a semana de 23-29 de de

zembro, leiamos  1Ts 4-5 e 2Ts 1-3. 
Com esta leitura, encerramos o pla
no para 2012.

O novo plano de leitura para 2013 
se encontra disponível em formato 
PDF  no  site  alcanceweb.com.  O 
novo plano inclui  toda a Bíblia em 
blocos semanais, divido entre o An
tigo  Testamento  e  o  Novo,  os 
Salmos e os Provérbios.

Oração para janeiro
Peçamos a Deus pelos novos es

forços de abrir trabalhos, como o de 
Rolfe e Valéria em São Luís do Ma
ranhão.

Que  nossa  petição  missionária 
seja para que atuemos mais no seu 
reino para trazer as Boas Novas de 
paz a todos.

Novos materiais 
disponíveis

Ficará  à  disposição  dos  irmãos 
em  breve  o  KitEvangelismo,  uma 
pasta de materiais de apoio para a 
evangelização. Estes incluem vários 
tipos de estudos pessoais, folhetos, 
agenda e panfletos.

Já  estão  disponíveis  no  site  das 
igrejas vários materiais, entre eles:
• Folheto: “Qualidade de vida”
• “Perguntas para examinar o  co

ração”

Não é toda pessoa que me chama 
de �Senhor, Senhor� que entrará no 
Reino do Céu, mas somente quem 
faz a vontade do meu Pai, que está 
no céu.
—Jesus, em Mt 7.21 NTLH

Orações por todos
• Pelos irmãos em viagem durante 

os feriados: José Roberto em MG, 
Valéria e filhos na BA, Leocilane 
no PE, Humberto e Aline em Por
to Ferreira.

• Pelos  que  estão  estudando  o 
evangelho para se converterem a 
Cristo.

• Pelo  crescimento  das  congrega
ções em espírito, em número, no 
amor e nas boas obras.

• Por saúde: D. Carmita, Élida, sr. 
Benedito, sr. Odílio, Rose.

• Gratidão pelas bênçãos do ano.

Parabéns
Nossos parabéns a Ricardo e Ma

rília pela sua transferência a Cam-
po Grande MS em ago/2013, e a Ri
cardo e Humberto pela sua promo-
ção.

Parabéns também aos que se for
maram no final do ano ou completa-
ram  ano  letivo,  entre  eles,  Aline, 
Vagner,  Daniel  e  nossa  amiga 
Amanda;  e  pelo  ingresso  dela  na 
UniSal em 2013.

Estudos dominicais
Em SJC, a série de estudos sobre 

a “Igreja do Novo Testamento” ter
mina  com  os  tópicos:  “Seu  preço” 
no 23/12 e “Seu futuro” no 30/12.

Em Taubaté, a série: “O que é o 
cristianismo?” termina com os tópi
cos: “O Deus dos cristãos” no 23/12 
e “A esperança cristã” no 30/12.

Em  janeiro,  Paulo  Lelis  começa 
uma nova série em SJCampos. Ran
dal  iniciará  em  Taubaté  o  novo 
curso sobre 1-2 Tessalonicenses.

Agenda
Não haverá leitura bíblica no Ur

banova (SJC) nos dias 26/12 e 02/01 
por  causa  dos  feriados.  Tampouco 
se  realizará  a  reunião  mensal  de 
homens e de mulheres no último sá
bado  do  mês.  Favor  verificar 
antemão com os guias dos grupos 
quanto aos encontros durante os fe
riados.

Quantas vezes?
Dick Ady, fundador do  World En

glish Institute,  estava estudando a 
Bíblia com um muçulmano. Um dia, 
o  aluno  se  gabou:  “Nós  muçulma
nos  oramos  cinco  vezes  ao  dia. 
Quantas  vezes  por  dia  vocês 
oram?”

Dick  respondeu  que  orava  sem 
cessar. “De fato, oro por você todos 
os dias”, disse ele.

Na hora ele demonstrou como ele 
orava pelo aluno. “Quando levantei 
a cabeça, seus olhos estavam chei
os de lágrimas”, disse Dick.

—alcanceweb.com

13-13-13
Recentemente, vivemos uma data 

inédita: o dia 12 do mês 12 do ano 
12. Demorará para ver uma data se
melhante.

Mas poderemos criar nossa pró
pria “data”: 13-13-13.

Por que não buscarmos 13 meios 
de evangelismo no ano de 2013, pe
dindo  para  que  Deus  nos  dê  13 
almas como fruto desta obra?

Nem  todos  teriam  de  participar 
de todos os 13 meios.  Mas haveria 
meios suficientes para todos. O Kit-
Evangelismo já seria um destes.

Alguns pensam que o número 13 
seja o do azar. Para nós pode ser o 
número da bênção de Deus.

http://igreja-de-cristo.com/
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